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Gulyás: a kisebbségek jogainak biztosítása nélkül nincs kisebbségvédelem
 Nem lehet semmilyen kisebbséget védeni úgy, ha az őshonos nemzeti kisebbségek jogait 
nem védjük, biztosítjuk – jelentette ki tegnap, a közmédiának adott nyilatkozatában 
Gulyás Gergely magyar Miniszterelnökséget vezető miniszter Strasbourgban. A miniszter 
az Európa Tanács (ET) féléves magyar elnökségének égisze alatt szervezett, a nemzeti ki-
sebbségek jogvédelméről szóló konferencia keretében hangsúlyozta: Európában nagyon 
sokan vannak abban a helyzetben, hogy őshonos kisebbségekhez és nem a többségi 
társadalomhoz tartoznak, ezért jogaik garantálása elengedhetetlen. Mint mondta, a 47 
tagállamot számlaló Európa Tanácsnak számos olyan elfogadott egyezménye, dokumen-
tuma van, amely kellő súlyt helyez a nemzeti kisebbségek helyzetére. „Az ET-ben ebből 
a szempontból lényegesen jobb a helyzet, mint az Európai Unióban, amely érzéketlen e 
téma iránt” – hangsúlyozta a miniszter.

Iohannis: egyre inkább jelen van az antiszemitizmus a román közéletben
Az 1941-es jászvásári pogrom nemcsak a zsidóság tragédiája, hanem a román nemzet drá-
mája is, amelynek ennek felelősségével mindig szembe kell néznie – írta Klaus Iohannis 
államfő a román területen elkövetett legnagyobb zsidóellenes vérengzés 80. évfordulója 
alkalmából tegnap közzétett üzenetében. „A leplezetlen gyűlölet, a szörnyű erőszak, az 
emberi méltósággal szembeni megvetés csak egy része volt a korabeli hatóságok eszköz-
tárának, amellyel gyakorlatba ültették azt az iszonyatos tervet, amely a város zsidóktól 
történő megtisztítását célozta. Több mint tizenháromezer ártatlan ember szenvedett 
kínhalált, miután a hatóságok, amelyeknek védeniük kellett volna őket, hóhéraikká 
váltak” – idézte fel megemlékezésében a román elnök. Iohannis rámutatott: szenvedésük 
felidézése, az áldozatok előtti tisztelgés, a felelősség vállalása jelenti a biztosítékot arra, 
hogy Románia elismeri felelősségét, tiszteletben tartja az emberi méltóságot, az alapve-
tő jogokat és a másságot. Az elnök ugyanakkor arra fi gyelmeztetett: az utóbbi időben a 
populizmus és antiszemitizmus is egyre inkább jelen van a román közéletben.

Közel 300 utólagosan igazolt haláleset

Sok tesztből is száz alatt maradt a 24 óra alatt koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak 
száma: 15 292 PCR- és 14 406 antigéntesztből 73 lett pozitív. Ezzel az igazolt fertőzöttek 
száma 1 080 740. A gyógyultak száma 1 045 351-re nőtt. A kór szövődményeiben hat 
újabb fertőzött hunyt el, illetve 288, korábban elhunyt személy esetében igazolták, hogy 
haláluk a koronavírus-fertőzéshez köthető. Az elhunytak száma ezzel 33 605. A kórházak-
ban 503 fertőzöttet ápoltak, közülük 80-at intenzív osztályon.

ELUTASÍTOTTA A PARLAMENT AZ ELLENZÉK ÁLTAL BENYÚJTOTT BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNYT

Helyén maradhat a Cîțu-kormány
A továbbiakban is teljes jogú minisz-
terelnökként irányíthatja a kormányt 
Florin Cîțu, miután tegnap a buka-
resti parlament két háza elutasította 
a kabinetje ellen benyújtott bizal-
matlansági indítványt.
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T ovábbra is hivatalban marad a Flo-
rin Cîțu vezette jobbközép kormány, 
miután a parlament tegnap elutasí-

totta az ellenzéki szociáldemokraták által 
a kabinet ellen benyújtott bizalmatlansági 
indítványt. A kormánybuktatás kudarca 
előre látható volt, miután a kormányol-
dal már korábban jelezte: honatyái nem 
is szavaznak az ülésen. Ennek nyomán 
a törvényhozás két háza együttes ülésén 
201-1 arányban ugyan megszavazta az in-
dítványt, annak sikeréhez azonban 234 
voksra lett volna szükség.

Pedig Marcel Ciolacu, a dokumentu-
mot beterjesztő Szociáldemokrata Párt 
(PSD) elnöke a voksolást megelőzően 
még a részben bukaresti rendezésű lab-
darúgó Európa-bajnokság „reklámérté-
két” is megpróbálta kihasználni: közös-
ségi oldalára a hétfőn este Bukarestben 
játszott Franciaország–Svájc nyolcad-
döntős mérkőzésen készült fényképet 
töltött fel, amelyen ő és pártja néhány 
további vezetője látható a nézőtéren 
szurkolva. A kép fölé azt írta: ahogy a 
svájciak küzdöttek, úgy küzdenek ők is 
minden egyes szavazatért. A PSD azon-
ban – ellentétben Svájccal – „elvérzett” 
a pályán, hiszen a szintén ellenzéki Ro-
mánok Egyesüléséért Szövetség (AUR) 
honatyáival együtt sem tudott elegendő 
szavazatot gyűjteni.

Egyébként A Cîțu-kormány fantasztikus 
rekordja: a bukott Románia című előter-
jesztésben – amelyet Lucian Romașcanu, 
a PSD frakcióvezetője úgy mutatott be, 
hogy azt a szakszervezetek, valamint a 
kis- és középvállalkozások képviselőivel 
együtt dolgozták ki – a PSD azzal vádolta a 
kormányt, hogy kudarcot vallott a gazda-

ságpolitikája és a koronavírus elleni oltási 
kampánya, a nyugdíjakat pedig „temetke-
zési segéllyé” akarja változtatni.

A bizalmatlansági indítvány előter-
jesztői azt állítják: a kormány gúnyt űzött 
a járvány utáni talpra állási esélyből, a 
pártklientúrának akarja átjátszani az eu-
rópai helyreállítási alapokban Románia 
rendelkezésére álló pénzt.  A PSD sze-
rint a jobboldali kormányzás másfél éve 
alatt az árak „felrobbantak”, a rezsi meg-
duplázódott, az alapélelmiszerek luxus-
nak számítanak, a béreket, nyugdíjakat 
és a családi pótlékot befagyasztották, a 
román cégek és a farmerek pedig semmi-
lyen segítséget nem kapnak. Az ellenzéki 
párt szerint Cîțunak azért is mennie kell, 
mert csődöt mondott az oltási kampány-
nyal, hiszen Románia átoltottsága fele az 
európai átlagnak, az utolsók között van 
a kontinensen. Marcel Ciolacu PSD-elnök 
arroganciával és – az ombudsman levál-
tása miatt – a jogállam elleni támadással 
vádolta meg a kormányt, George Simion, 
a szélsőséges AUR társelnöke pedig gyává-
nak nevezte Cîțut, aki csak egy szerencsét-
len véletlen folytán lett miniszterelnök.

Florin Cîțu ugyanakkor a botrányoktól 
sem mentes ülésen – az ellenzék pfujolt, 

Diana Șoșoacă, az AUR korábbi szenáto-
ra pedig egy fekete hullazsákot helyezett 
el a kormányfő előtt a pulpituson – el-
mondott beszédében azzal védekezett, 
hogy a kormányzás nagyon jól működik, 
a koalíció egységes, a PSD pedig azért 
akarja megbuktatni, mert benne látja a 
legnagyobb ellenfelét. A miniszterelnök 
leszögezte: az ország előtt jelentős fejlő-
dés áll, többek között az EU újjáépítési 
alapjából neki járó összeg nyomán, és 
szerinte esélyes, hogy a jelenlegi jobbkö-
zép koalíció 2028-ig fennmaradjon.

Kormánya gazdasági eredményeit so-
rolva a liberális Cîțu rámutatott: az infl á-
ció alacsony, a gazdasági válságból való 
kilábalás gyors, az Eurostat szerint Ro-
mániában nagyobb a vásárlóerő, mint 
Görögországban, és itt  a legolcsóbbak az 
élelmiszerek. Hozzátette: kormánya jelen-
tős összegeket szán jövedelmező beruhá-
zásokra, így a pénz nem a PSD-s szinekú-
rák betöltőinek zsebébe vándorol.

Mivel a koalíciós partnerek – a Mentsé-
tek meg Romániát Szövetség és a Szabad-
ság, Egység és Szolidaritás Pártja alkotta 
tandem (USR–PLUS) és az RMDSZ – is ki-
állt a kormány mellett, a bizalmatlansági 
indítványnak esélye sem volt a sikerre.
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ROMegúszta. Florin Cîțu és koalíciós kabinetje tovább kormányozhat az indítvány kudarca után

 » B. L.

F izetett szabadnap jár hamarosan min-
azoknak, akik beoltatják magukat ko-

ronavírus ellen, miután a képviselőház 
tegnap döntéshozó kamaraként elfogadta 
az erre vonatkozó tervezetet. A jogszabály 
szerint a szabadnap mindkét dózis felvéte-
lének napjára jár. A tanulók, egyetemisták 
és katonák igazoltan hiányozhatnának az 
oltás napján. Ugyanúgy az oltásra jelent-
kező gyerek egyik szülője is szabadnapra 
jogosult a tervezet szerint, amennyiben a 
gyerek 14 év alatti, vagy fogyatékkal élő és 
26 év alatti. 

Eközben Florin Cîțu miniszterelnök be-
jelentette: Románia Dániába is szállít az 
országban az oltakozási hajlandóság csök-
kenése miatt felhalmozódott koronavírus 
elleni oltásokból. A kormányfő hétfőn este 
közölte, az egészségügyi minisztérium 
már kidolgozta a stratégiát arra, hogyan 
adományozzák vagy adják el a készlete-
ket, amelyekre belföldön nincs jelentkező. 
Mint mondta, számos ország érdeklődött, 
így például Dániába egymillió adag Pfi -
zer-vakcinát szállítanak. Az oltásokat be-
szerzési áron adják tovább. A kormányfő 
szerint Románia elérte legfőbb célját: hogy 
ne legyen több fertőzött.

Alkotmányellenes
Renate Weber leváltása

A lkotmányellenesen váltotta le a parla-
ment Renate Webert a hónap közepén 

az ombudsmani tisztségből – döntötte el 
tegnap az alkotmánybíróság. A források 
szerint a talárosok egyhangúlag hozták 
meg az ítéletet, mivel Webernek nem adtak 
módot a védekezésre a leváltása előtt. 
Ennek nyomán ismét elfoglalhatja helyét 
az állampolgári jogok biztosának székében. 
Mint megírtuk, Webert június 16-án váltotta 
le a parlament kormánypárti többsége, az 
Európa Tanács alkotmányjogi szaktestüle-
te, a Velencei Bizottság pedig már másnap 
magyarázatot kért a két házelnöktől az 
ombudsman menesztése miatt. Az ellenzéki 
szociáldemokraták alkotmánybírósághoz 
fordultak, a taláros testület pedig most helyt 
adott a leváltás körülményeit kifogásoló 
beadványuknak. 

Ezzel szertefoszlani látszanak az RMDSZ 
által a tisztségbe jelölt kolozsvári jogász, 
egyetemi tanár, Fábián Gyula esélyei, hogy 
ombudsman legyen, holott a parlament 
illetékes szakbizottságai már jóváhagyták, 
hogy a koalíció jelöltjeként ő szálljon ringbe 
a tisztségért. Weber egyébként be is perelte 
a bukaresti parlamentet, amiért szerinte 
jogtalanul menesztették az állampolgári 
jogok biztosának posztjáról.

Mint megírtuk, a kormányoldal által 
megszövegezett visszahívási indítványban 
azzal indokolták Weber menesztését, hogy 
az ombudsman nem továbbította a parla-
menthez a két évvel ezelőtti kettős caracali 
gyermekgyilkossággal kapcsolatos külön-
leges jelentést és a rendszerben tapasztalt 
problémákkal kapcsolatos ajánlásokat, 
amivel megszegte a hivatal működését sza-
bályozó törvényt, és nem tett eleget a gyer-
mekvédelem terén előírt kötelezettségeinek. 
Emellett azt is felróják neki, hogy konkrét 
indok nélkül indított tavaly vizsgálatot a ko-
ronavírusos betegeket kezelő kórházakban 
kínzás gyanúja miatt.

Weber ugyanakkor azt mondta: valójá-
ban azért ragaszkodott Ludovic Orban, a 
képviselőház és a kormány vezető erejét 
jelentő Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke 
a menesztéséhez, mivel megtámadott az 
alkotmánybíróságon egy  olyan – később 
valóban alkotmányellenesnek bizonyult – 
kormányrendeletet, amely lehetővé tette 
volna, hogy a magánkórházak kizárólag 
az egészségügyi miniszter döntése alapján 
állami pénzekhez jussanak. (B. L.) 

Szabadnap jár az oltás napján




